ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2018

Α.Φ.Μ.
Ημερομηνία έκδοσης

Επαρχιακό Γραφείο
Γραφείο και Ημερομηνία:

ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ / ΤΗΣ

1. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από άτομα που έχουν εισοδήματα από κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχείρηση, ετήσιες ισόβιοι πρόσοδοι, μισθώματα, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, ενοίκια, φήμη και πελατεία. Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
2. Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος σας και του ανάλογου φόρου, πρέπει να υποβληθεί πριν την 31ην Ιουλίου του πιο πάνω έτους.
3. Ο φόρος είναι πληρωτέος στις ημερομηνίες που καθορίζονται πιο κάτω σε δύο ίσες δόσεις που θα πρέπει να τις υπολογίσετε μόνοι σας.
4. ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ
5. Συστήνεται όπως κρατήσετε αντίγραφο της δήλωσης αυτής για τα δικά σας αρχεία.
6. Η δήλωση αυτή υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.JCCSmart.com καταβάλλοντας ποσά για κώδικα 0200 για φόρο εισοδήματος για το 2018
(καταχωρώντας τα ποσά των γραμμών 5, 8 και το ποσό της δόσης). Στα Ταμεία του Τμήματος υποβάλλονται ΜΟΝΟ αναθεωρημένες δηλώσεις και δηλώσεις χωρίς
καταβλητέο ποσό.

Εγώ ο / η …………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………..
υπολογίζω το φορολογητέο εισόδημα και τον προσωρινό πληρωτέο φόρο μου για το έτος σύμφωνα με τα πιο κάτω:
Εισόδημα για σκοπούς Φόρου
εισοδήματος (0200)
€
1.

Καθαρό Εισόδημα από επιχείρηση, εμπορία ή/και ενοίκια (σημ. 5)

……………….

2.

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή/και σύνταξη

……………….

3.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΖΗΜΙΑ)
Μείον Εκπτώσεις και Απαλλαγές (σημ.6):

……………….

4.

Ασφάλιστρα Ζωής, Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταμείο Προνοίας

……………..

5.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ / (ΖΗΜΙΑ)

……………..

6.

ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Προσωρινός Φόρος
Εισοδήματος (0200)
€
/
¢

Υπολογισμός Φόρου με βάση τους πιο κάτω συντελεστές

……………../…

7.

ΜΕΙΟΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (σημ. 7)

……………../…..

8.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ (0200)

……………../…..

Φορολογικοί Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος – ετήσιοι
Εισόδημα από
€0
€19.501
€ 28.001
€ 36.301
€ 60.001

Εισόδημα μέχρι
€19.500
€ 28.000
€ 36.300
€ 60.000
και άνω

Φορολογικοί Συντελεστές
0%
20%
25%
30%
35%

Φόρος για συντελεστή
€ 0,00
€ 1.700,00
€ 2.075,00
€ 7.110,00

Συσσωρευμένος φόρος
€ 0,00
€ 1.700,00
€ 3.775,00
€ 10.885,00

Ο Προσωρινός φόρος είναι πληρωτέος σε δύο δόσεις πριν ή κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:
η

1 Δόση, πληρωτέα 31/7/2018

η

2 Δόση, πληρωτέα 31/12/2018

0200
Να συμπληρωθεί σε περίπτωση αναθεώρησης
Προσωρινός Φόρος που Πληρώθηκε

Προσωρινός Φόρος που Πληρώθηκε

Υπόλοιπο Προσωρινού Φόρου

Υπόλοιπο Προσωρινού Φόρου

0200

0200
Ημερομηνία

Υπογραφή

Αρ. Φορ. Ταυτότητας

Αρ. Τηλ

………/………/2018

………………………..

……………………..

………………………..

(Έντυπο Τ.Φ.5) 2018

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε έχετε την
υποχρέωση να υποβάλετε προσωρινό υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος σας καθώς και τον υπολογισμό του ανάλογου προσωρινού
φόρου για το έτος πριν την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.
2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 50Α(ε) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε Πρόσωπο που
καταβάλλει τον φόρο ή/και την εισφορά του μετά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση 5%.
3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το άρθρο 26 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αρ.4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε προνοεί την επιβολή ποσού ίσης με
το ένα δέκατο της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου όπως αυτό θα έχει τελικά εξακριβωθεί και του ποσού του προσωρινού φόρου, αν το
προσωρινό φορολογητέο εισόδημα είναι χαμηλότερο των τριών τετάρτων του φορολογητέου εισοδήματος όπως αυτό θα έχει τελικά
εξακριβωθεί. Για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής φορολογητέο εισόδημα σημαίνει το φορολογητέο εισόδημα πριν την αφαίρεση των
προσωπικών εκπτώσεων.
4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναθεωρημένος υπολογισμός υποβάλλεται στα Γραφεία Είσπραξης Φόρων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους. Σε περίπτωση
αναθεωρημένης δήλωσης το ποσό του φόρου (γραμμή 8), κατανέμεται σε δύο ίσες δόσεις και στο ποσό της οφειλόμενης διαφοράς επιβάλλεται
τόκος.
5.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στο «εισόδημα» για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα εισοδήματα που πηγάζουν εντός όσο και αυτά που
πηγάζουν εκτός της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση ζημιάς το ποσό δε μεταφέρεται στην πρώτη σελίδα.
€

€

Κέρδος από επιχείρηση
Ενοίκια

Εισπρακτέα (ακαθάριστα)

Μείον:

20% επί των ακαθάριστων ενοίκιων
3% επί του κόστους του κτιρίου
Τόκοι που αφορούν το ακίνητο

Φορολογητέο ποσό ενοικίων
Άλλα εισοδήματα (εκτός μισθών και σύνταξης)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ / (ΖΗΜΙΑ)
6.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Οι συνεισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προνοίας και τα ετήσια ασφάλιστρα των Ασφαλειών Ζωής, να περιορίζονται στο 1/6
του καθαρού εισοδήματος. Εισφορές σε ταμεία Υγείας περιορίζονται στο 1,5% του μεικτού εισοδήματος.
7.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οι υπολογιζόμενες ετήσιες αποκοπές από μισθούς ή / και συντάξεις καθώς και φόρος που πληρώνεται σε εισοδήματα από το εξωτερικό τα
οποία έχετε συμπεριλάβει στον υπολογισμό. Για σκοπούς έκτακτης εισφοράς είναι οι υπολογιζόμενες ετήσιες αποκοπές από μισθούς ή / και
συντάξεις.
8.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ

Οι πληρωμές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.JCCSmart.com. Στα ταμεία του Τμήματος, καταβάλλονται μόνο ποσά που
προκύπτουν από αναθεώρηση, σε μετρητά, με πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές. Οι επιταγές θα πρέπει να είναι πληρωτέες στο "Έφορο
Φορολογίας" και να διγραμμίζονται (crossed). Ο φόρος που οφείλεται πληρώνεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Εισπράξεως Φόρων του Τμήματος
Φορολογίας στις πιο κάτω διευθύνσεις:
Λευκωσία - Μέγαρο Λόρδος, γωνία Βυζαντίου, Αιπείας & Αργυροκάστρου, 2064 Στρόβολος

Τηλ. 22407725

Λεμεσός – 16ης Ιουνίου 3, 3022 Λεμεσός

Τηλ: 25803827

Λάρνακα - Λεωφόρος Γεώργιου Γρίβα Διγενή 42, 6045 Λάρνακα.

Τηλ: 24803502

Πάφος - Νεοφύτου Νικολαΐδη Κτίριο Γ, 8011 Πάφος

Τηλ: 26804425

Αμμόχωστος – Ιπποκράτους 2, 5380 Δερύνεια.

Τηλ. 23812146

